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Obecna produkcja i konsumpcja wiąże się z wytwarzaniem ogromnej ilości odpadów.                          

Część z nich wraca do obiegu technologicznego, w procesie recyklingu, jednak wiele z nich stanowi 

uciążliwość dla środowiska, zarówno w procesie produkcji, użytkowania, jak i później składowania odpadów 

(zwłaszcza niewłaściwego składowania). Kieruje to do poszukiwania rozwiązań, wytwarzania produktów,                     

z którymi środowisko naturalne będzie w stanie sobie poradzić, po zakończeniu ich użytkowania. 

Zastosowanie biosurowców to możliwość zastąpienia chemicznych surowców stosowanych w przemyśle – 

substancjami naturalnymi. Rośliny możemy wykorzystywać w różnych dziedzinach, różnych gałęziach 

przemysłu oraz w życiu codziennym, dzięki bogactwu substancji w nich zawartych. Z roślin można 

wyizolować wiele substancji, np. naturalne barwniki, , składniki potrzebne w przemyśle farmaceutycznym, 

składniki,  których możemy wytwarzać bo plastik, jak np. skrobia.  Duże znaczenie mają też rośliny 

energetyczne. Biosurowce można podzielić według zawartości składników w roślinach. Można wyodrębnić 

grupy roślin: cukrowe, oleiste, skrobiowe, włókniste, przyprawowe, lecznicze, barwnikowe (z substancjami 

barwiącymi), rośliny zawierające gumy, woski, żywice, śluzy i balsamy, rośliny garbnikowe, rośliny 

energetyczne i rośliny do pozyskiwania różnych gatunków drewna. 

Obecnie modne stały się naturalne słodziki o niskim indeksie glikemicznym, 

jak np. słodzik pozyskiwany z brzozy – ksylitol, czy stewia – roślina o słodkich 

liściach. Zarówno stewia jak i ksylitol nie przyczyniają się też do powstawania 

próchnicy ani grzybów. Przeciwnie! Wykazuje działanie antybakteryjne i 

przecigrzybiczne. Z tego też względu ksylitol bywa dodawany do past do zębów.  
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Wiele roślin, tj.: ziemniaki, kukurydza, zboża zawiera 

skrobię. Ze skrobi można produkować folie, bio-plastik, klej, 

krochmal czy naczynia jednorazowego użytku. Bio-plastik 

uzyskany ze skrobi kukurydzianej to materiał 

biodegradowalny. 

Bogactwem pochodzącym z roślin są również oleje, które możemy z nich 

pozyskiwać. Do najbardziej znanych roślin oleistych, uprawianych w Polsce, należą 

m.in.: rzepak,  słonecznik, len zwyczajny, soja i kukurydza.  Oleje wytwarzać  można 

również orzechów (np. olej arachidowy, olej z orzechów włoskich, olej z orzechów 

laskowych), z nasion ostropestu, z nasion czarnuszki, z pestek dyni, z ziaren sezamu, 

z pestek winogron, z nasion wiesiołka, z nasion ogórecznika lekarskiego. 

Dodatkowo oleje mają działanie prozdrowotne. I tak na przykład, olej z pestek 

dyni  polecany jest jako środek na prostatę, na pasożyty przewodu pokarmowego                          

i stany zapalne dróg moczowych. Nasiona ostropestu zawierają sylimarynę;                                   

olej z jego nasion ma właściwości przeciwzapalne, 

stymulujące regenerację komórek wątrobowych. Zaś olej z nasion 

wiesiołka wspomaga uzupełnienie codziennej diety w 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Pomaga w utrzymaniu 

prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi oraz zdrowej skóry; 

jest jedną z ważniejszych roślin w produkcji  kosmetyków, 

preparatów do pielęgnacji skóry. Pomaga w leczeniu różnego 

rodzaju problemów skórnych – od trądziku i wyprysków po 

łuszczycę. Zapobiega magazynowaniu się tłuszczów, wzmacnia 

odporność, usprawnia pracę mózgu – polecany jest młodzieży 

uczącej się i osobom starszym.  

Długopis w oprawce                                        

z mączki kukurydzianej 
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Również olej z nasion ogórecznika ma zastosowane w kosmetyce 

(działanie odmładzające, przeciwzmarszczkowe,  przywracające 

elastyczność,  ujędrniające i złuszczające; przyspiesza gojenie się ran. 

Charakteryzuje się wysoką zawartością nienasyconych kwasów 

tłuszczowych, w tym wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. W użyciu 

zewnętrznym można stosować np. w owrzodzeniach, czyraczności, trądziku, 

zaś wewnętrznie ma pozytywny wpływ na poprawę samopoczucia, na obniżenie 

poziomu cholesterolu  i  ciśnienia tętniczego; przy wzmożonym wysiłku umysłowym 

poprawia funkcje intelektualne.  

Rośliny dostarczają również naturalnych włókien do wyrobu tkanin, nici, sznurków, szczotek.                    

Do roślin włóknistych zaliczamy np.: len zwyczajny, bawełnę, konopie siewne, jutę. Od kilku lat trwa również 

intensywna produkcja tkanin bambusowych. 

Niewiele osób natomiast wie, że rośliną włóknistą jest 

również pokrzywa. Włókna pokrzyw wykorzystywano                                   

do produkcji szpagatu, lin, tkanin – zarówno grubych, jak                             

i delikatnych. Podobno z pokrzyw utkano mundury armii 

francuskiej w czasie wojen napoleońskich.  

Ponieważ włókna pokrzyw nie nasiąkają i nie gniją                           

w wodzie, używane były do wyrobu sprzętu rybackiego. Jeszcze w XIX wieku                               

z pokrzyw wyrabiano tkaniny i sprzęty, np. sita. 

Plantacje szybko rosnących roślin, takich jak: topinambur, wierzba 

krzewiasta, miskanty: olbrzymi i cukrowy czy ślazowiec pensylwański, mogą być 

odnawialnymi źródłami energii.  
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Z roślin można również pozyskiwać barwniki.                                  

Zanim powstały syntetyczne barwniki, używano roślin jako źródła 

barwników do malowania, ozdabiania ubrań, farbowania tkanin                   

czy malowania własnego ciała.  

Wiele roślin posiada również właściwości lecznicze,                                         

a niektóre z nich zarówno lecznicze jak i przyprawowe.                                              

Jako, iż mógłby być to temat na osobny artykuł, wspomnę w tym miejscu 

o zaledwie kilku z nich;                                      

należałoby wymienić tymianek 

pospolity:  cenny zarówno jako roślina przyprawowa 

jak i lecznicza. Tymianek ma działanie wykrztuśne, 

przeciwbakteryjne, grzybobójcze, rozkurczowe, 

przeciwzapalne, uspokajające, regulujące trawienie, 

wzmacniające, ściągające, tonizujące i gojące rany.                         

Inną cenną rośliną przyprawową                                      

i leczniczą jest bazylia pospolita – znana 

głównie jako roślina przyprawowa. 

Pieprzna słodycz zapachu pochodzi                         

od olejków eterycznych.  

Może być stosowana jako składnik 

maseł ziołowych, pasuje do pomidorów                       

i jarzyn z południa. Bazylię można łączyć, 

dobrze harmonizuje np. z czosnkiem                      

czy rozmarynem lub tymiankiem. Zaś jako roślina lecznicza stosowana może być jako środek rozkurczowy 

przy rozstroju żołądka. Wyciągi z ziela stosowane są w zaburzeniach trawienia i stanach zapalnych błon 
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śluzowych. Działa również uspokajająco na system nerwowy. Zapobiega wzdęciom, reguluje trawienie, 

działa antyseptycznie i wzmacniająco. Reguluje również  bakteryjną florę jelitową. Mniej znane działanie 

bazylii to również jej zastosowanie w chorobach górnych dróg oddechowych, kaszlu, zapaleniu dróg 

moczowych, zewnętrznie- do płukania gardła i kąpieli odświeżających, a także na trudno gojące się rany. 

Świeże liście lub sok stosuje się do nacierań po ukąszeniu przez owady, w stanach zapalnych skóry,                                  

w grzybicy. Olejek eteryczny można stosować jako dodatek                            

do kąpieli w przypadku zmęczenia, przygnębienia                             

czy wyczerpania nerwowego. 

Znany ze swojego aromatu lubczyk ogrodowy, 

który jako przyprawa dodawany jest przez wiele osób m.in. 

do rosołu, posiada również właściwości lecznicze.                

Wchodzi w skład mieszanek na schorzenia pęcherza 

moczowego i nerek, preparatów żółciopędnych, 

zwiększających ilość wydzielanej żółci, działających rozkurczająco na mięśnie gładkie przewodu 

pokarmowego, wiatropędnych. 

 Niektóre rośliny zawierają gumy, woski, żywice, śluzy, balsamy; przykładem wykorzystywania tego 

typu roślin może być np.: pozyskiwanie mleczka kauczukowego; z kolei na przykład glistnik jaskółcze ziele 

po przełamaniu łodygi wydziela żółty barwiący sok, któremu przypisuje się działanie zwalczające kurzajki. 

Wiele roślin zawiera garbniki, mające właściwości garbowania skór zwierzęcych. Garbniki łagodzą też stany 

zapalne skóry i błon śluzowych, mają działanie ściągające, hamujące niewielkie krwawienia.  
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